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Gospodarjenje z gozdovi 

    TEMELJNI AKTI za gospodarjenje z gozdovi 
 

 Zakon o gozdovih (1993 in nasl.) 
 

 Nacionalni gozdni program (1996, 2007) 
 
 gozdnogospodarski načrti območij (14) 
 gozdnogospodarski načrti enot (232) 
 gozdnogojitveni načrti (…) 
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     NAMEN gospodarjenja z gozdovi  
 

 ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, to je zagotavljanje in vzdrževanje vseh 
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij 

 ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini 
 ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti 

življenja na podeželju 
 



Ravni gozdnogospodarskega načrtovanja 

 gozdnogospodarska območja (14) 
 gozdnogospodarske enote (232) 
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Gozdnogospodarsko načrtovanje - naloge  

 izdelava območnih gozdnogospodarskih načrtov in 
načrtov gozdnogospodarskih enot 

 

 zbiranje podatkov o stanju in razvoju gozdov 
 

 obdelava podatkov za lastne potrebe in potrebe 
Statističnega urada RS 

 

 sodelovanje pri pripravi mnenj in soglasij pri posegih v 
gozd in gozdni prostor 
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Območni gozdnogospodarski načrti 

 
POSTOPEK 
 
 14 območnih načrtov, ki jih potrdi Vlada RS 
 upoštevajo se smernice ZRSVN in mnenje javnosti v procesu 

participacije 
 z načrti se strinjajo tri ministrstva: MKGP, MOP in MK 
 
 
VSEBINA 
 

 opis stanja gozdov (podatke pridobimo iz inventur 232 GGE) 
 gozdnogospodarski cilji (za vsak rastiščno gojitveni tip) s 

  smernicami in 
  ukrepi 

 karta funkcij gozdov (1:25.000) 
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Načrti gozdnogospodarskih enot 

POSTOPEK 
 

 232 načrtov gozdnogospodarskih enot, ki jih sprejme MKGP 
(veljavnost: 10 let)  

 upoštevajo se smernice ZRSVN, in mnenje javnosti v procesu 
participacije ter lokalnih skupnosti  

 
VSEBINA 
 

 ugotavljanje stanja - gozdna inventura 
-  stalne vzorčne ploskve 
-  opisi stanja sestojev (podlaga DOF5) 
-  funkcije gozdov 

 analiza preteklega gospodarjenja 
 gozdnogospodarski cilji (za vsak rastiščno gojitveni tip) s 

-  smernicami in ukrepi 
-  možnim posekom in gojitvenimi ter varstvenimi deli  
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Viri podatkov 

 odseki in oddelki 
 gozdni sestoji 
 funkcije gozdov 
 stalne vzorčne ploskve 

 

 varovalni gozdovi in gozdni rezervati 
 gozdna infrastruktura 

 

 zavarovana območja (ZRSVN) 
 Natura 2000 območja (ZRSVN) 
 zemljiški kataster (GURS) 
 karta rabe zemljišč (MKGP) 

 

 digitalni ortofoto posnetki (GURS) 
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Viri podatkov 

Stalne vzročne ploskve 
Gozdni sestoji 
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Funkcije gozdov (A) 

Funkcija varovanja gozdnih 
zemljišč in sestojev 

Hidrološka funkcija 

Funkcija ohranjanja biotske 
raznovrstnosti 

Klimatska funkcija 

Zaščitna funkcija 

Higiensko-zdravstvena funkcija 

Obrambna funkcija 

Rekreacijska funkcija 

Turistična funkcija 

Poučna funkcija 

Raziskovalna funkcija 

Funkcija varovanja naravnih 
vrednot 

Funkcija varovanja kulturne 
dediščine 

Estetska funkcija 

Lesnoproizvodna funkcija 

Funkcija pridobivanja drugih 
gozdnih dobrin 

Lovnogospodarska funkcija 

Opredeljujeta jih Zakon o gozdovih (2008) ter 
Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in 
upravljanje z divjadjo (2010) 
 

Določenih je 17 funkcij gozdov, ki jih uvrščamo v 
eno od treh skupin funkcij:  
EKOLOŠKA, SOCIALNA in PROIZVODNA  
 

Ovrednotenje funkcij 
1. stopnja: funkcija določa način gospodarjenja z 
gozdom; 
2. stopnja: funkcija pomembno vpliva na način 
gospodarjenja z gozdom; 
3. stopnja: funkcija le deloma vpliva na način 
gospodarjenja z gozdom. 
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Funkcije gozdov (A) 
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Kaj je Natura 2000? 
 

 To je evropsko ekološko omrežje za 
ohranjanje pomembnih RASTLINSKIH in 
ŽIVALSKIH VRST ter HABITATNIH TIPOV. 

 

  NATURA 2000 

Kakšen vpliv ima Natura 2000 na gospodarjenje 
z gozdom? 
 

 Na varovanih območjih Nature 2000 velja 
poseben režim gospodarjenja, to pomeni 
OMEJITVE in PRILAGOJEN NAČIN         

      GOSPODARJENJA Z GOZDOM. 
 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lifeeconnect.org/paginas/sumarioingles.html&ei=D4KKVdGwCtCy7QaC1IjgCw&bvm=bv.96339352,d.bGg&psig=AFQjCNHDPp8wMNwTv9hVJQ2iTyiZUVx2Xw&ust=1435227000020876


Ohranjanje ugodnega ohranitvenega stanja 
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov =  
OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 

Ogrožene 
vrste  

in njihova 
življenjska 

 okolja 

Ogroženi 
habitatni tipi 

(značilna življenjska 
okolja) 

Določena območja Natura 2000 

  Cilj Nature 2000 



 
Omrežje obsega na kopnem skoraj 

800.000 km2  
 skupaj z morskimi območji preko      

1 milj km2. 
 
 

Največje omrežje varovanih območij 
na svetu! 

 
 

Omrežje se vsako leto še 
povečuje  

 
 nujne dopolnitve 

 

Obseg Nature 2000 v EU 
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Obseg Nature 2000 v Sloveniji 

 
  Površina:  
7.700 km2  = 37 % površja Slovenije 

 
  Od tega: 
        70 % gozdov 
        23 % kmetijskih zemljišč 
           1 % vode 
           2 % infrastruktura 
           4 % ostalo 
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  območja Natura 2000 zajemajo več kot 45 % (532.000 ha) slov. gozdov 
  v območjih Natura 2000 je gozdnatost 70,7 % 
  v večini gozdov so poudarjene tudi proizvodne funkcije 
  večina državnih gozdov je v območjih Natura 2000 
 



Zakaj je v Sloveniji toliko Nature 2000 ? 

    Stičišče alpskega, panonskega,    
    dinarskega, sredozemskega sveta: 

 
 

  razgiban relief, raznolike kamnine,     
      pestro podnebje 

 
 

  velika pestrost ekosistemov,    
     rastlinskih in živalskih vrst: 

 

      -  vroča točka biotske pestrosti 
      -  ¼ endemičnih vrst 
      -  na 0,004% površine Zemlje več    
         kot 2% kopenskih živalskih vrst 

 
 

Skrb za naravo v Sloveniji  
je tradicija!    



Gozdnogospodarski načrti za 
gozdnogospodarske enote 

Naravovarstvene 
smernice 

Vključitev v GGN za GGE 

Naravovarstveno mnenje 

GOSPODARJENJE Z GOZDOVI 

Upravljanje območij Natura 2000 v gozdovih 

LASTNIKI GOZDOV 

Pobude, predlogi 
Pripombe  
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NARAVOVARSTVENE SMERNICE ZA  
GOZDNOGOSPODARSKE ENOTE 

EK
O
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Upravljavske cone v 
gozdovih znotraj 
Natura območij 
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 naravovarstvene smernice so: 
       -  vključene v GGN GGE  
       -  podlaga za določanje upravljavskih con 
 
  v upravljavskih conah se izvaja: 
      1. sonaravno gospodarjenje 
      2. ukrepe za ohranjanje ključnih struktur 
      3. ukrepe za ohranjanje ogroženih vrst in       
          habitatnih tipov 
      4. prilagojen način gospodarjenja 

Naravovarstvene smernice in upravljavske cone 



Upravljavske cone 

SONARAVNO GOSPODARJENJE Z 
GOZDOVI 

 rastišču primerna sestava 
drevesnih vrst  

 uravnoteženo razmerje razvojnih 
faz 

 naravno pomlajevanje  
 3% delež ustrezne odmrle lesne 

mase 
 brez fragmentacije gozdnega 

prostora 

KLJUČNE 
STRUKTURE 

 mokrišča/vodne površine v gozdu (barja…) 
 obvodna vegetacija 
 gozdni robovi 
 gozdni otoki 
 mozaičnost krajine 

1 

2 
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OMEJEVANJE 
GOSPODARJENJA 

SPECIFIČNI UKREPI 
ZA VRSTE/HT 

 habitatna drevesa 
 večji delež starejših 

razvojnih faz gozda 
 mirne cone na ključnih 

območjih, 
 krepitev zeliščnega sloja 

gozda 

 ekocelice  
 območja, z večjo količino mrtve mase (5-10%). 
 ohranjanje ključnih zaprtih predelov gozdov. 

3 

4 samo za najbolj 
ogrožene vrste 

Upravljavske cone 
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 POUDARKI V GOZDOVIH za obdobje 2015 - 2020 

Vsebine v gozdovih temeljijo na vsebinah naravovarstvenih smernic, ki 
se podajajo v sklopu izdelave GGN GGE!  
 
Poudarek bo namenjen:  

  izvajanju naravovarstvenih usmeritev in ukrepov v GGN  

  posebna pozornost ključnim 
     vrstam    in     gozdnim habitatnim tipom v slabšem stanju  

 
 
 
 

  
  nadaljnjemu razvoju ustreznih mehanizmov za načrtovanje  
      in izvajanje primernih ukrepov (tudi s pomočjo projektov) 

divji petelin, gozdni jereb, 
belohrbti detel, triprsti detel, 
srednji detel 

obrečni gozdovi (hrastovja, 
jesenovja, jelševja, vrbovja) 
barjanski g., javorovja in lipovja 
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Habitatni tipi in kvalifikacijske vrste 

hrošči 

alpski kozliček  

bukov kozliček  
močvirski krešič  

metulji črtasti medvedek  

dvoživke 

hribski urh  

laška žaba  
veliki pupek  

raki  
navadni koščak  
primorski koščak  

rastline lepi čeveljc  

sesalci 
(netopirji) 

širokouhi netopir  
veliki navadni netopir  

sesalci   
ris  
rjavi medved  

volk  

gozdni habitatni 
tipi  

(Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora 

Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus rotundifolia 

Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) 

Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih 

Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) 
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Habitatni tipi in kvalifikacijske vrste 

   PTICE 

belohrbti detel Dendrocopos leucotos 

črna žolna Dryocopus martius 

divji petelin Tetrao urogallus 

gozdni jereb Bonasa bonasia 

koconogi čuk Aegolius funereus 

kozača Strix uralensis 

mali skovik Glaucidium passerinum 

triprsti detel Picoides tridactylus 
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Nadaljnji razvoj sistema upravljanja območij Natura 2000  

 razvoj vsebin gozdnogospodarskih načrtov in naravovarstvenih smernic     
     (nove vsebine – npr. strojna sečnja, določanje prioritet za ukrepe)  

 

 načrtovanje in izvajanje ukrepov za ključne kvalifikacijske vrste in  
     habitatne tipe 

 

 finančne spodbude lastnikom gozdov za izvajanje ukrepov za izboljšanje  
     stanja vrst in HT 

 

 finančna nadomestila lastnikom za omejevanje gospodarjenja z gozdovi 
 

 nadgradnja monitoringov ter spremljanje uspešnosti izvedenih ukrepov 
  
 razvoj vsebin s pomočjo projektov (LIFE, čezmejni programi…) 
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 z gozdovi gospodarimo preudarno in trajnostno 
 poleg lesnoproizvodne vzdržujemo tudi ekološke in socialne funkcije 
 sodelujemo v procesu nastajanja gozdnogospodarskih načrtov 
 delo opravljamo skladno z zakonom, v sodelovanju z Zavodom za 

gozdove Slovenije 
 na varovanih območjih Nature 2000 upoštevamo omejitve pri 

gospodarjenju 
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      Zaključek 


